----- Original Message ----From: britt-marie söderberg
To: jananders.m@telia.com
Sent: Monday, November 02, 2009 2:07 PM
Subject: sandasmen

Hej!
Jag har under sommaren börjat att släktforska ang min släkt från Sturkö.
Av en händelse så damp jag ner på Din sida och blev oerhört glad!
Hittar min avlidna pappa bland anteckningar och foto.
Min fmf var Nills Olof Svensson Född 1859, Rumpetorp Rödeby, Blekinge län och min fmm
var Kerstin Hansdotter född 1864 Nytorp Sturkö, Blekinge län.
Min släkt på pappas sida var hemlighetsfulla och berättade inte mycket. Men på sidan om Nils
Olof Svensson finns saker jag har kännedom bl.a stenstugan bakom Sturkö kyrka.
Vet Du ngt om min pappas barndom vore jag oerhört tacksam om jag får ta del av det.
Har forskat i Länsarkiven i Lund, Vadstena och Uppsala utan något resultat.
Mina föräldrar har berättat om en halvsyster till mig bl.a.
Något annat som jag undrar är var han bodde från 5 års ålder.
För kännedom kan jag berätta att min pappa Nils GÖTE Svensson (Hamnevik från 1948-0329) var född 1920-02-24 och dog 1999-12-06 i Nyköping.
Vänliga hälsningar
Britt-Marie Hamnevik Söderberg
brisod710@yahoo.se
--- Den mån 2009-11-02 skrev Jan-Anders Månsson <jananders.m@telia.com>:
Från: Jan-Anders Månsson <jananders.m@telia.com>
Ämne: Re: sandasmen
Till: "britt-marie söderberg" <brisod710@yahoo.se>
Datum: måndag 2 november 2009 18.20
Hej Britt-Marie!
Så roligt att du hittade in på släktsidan, är det din far Göte, den lilla pojken som står utanför stenstugan
i bildarkivet då?
De två bilderna på Nils & Kerstin fick jag nu i somras från min faster Margareta Karlsson som i sin tur
fått låna dem från någon annan släkting.
Blev inte riktigt klok på vem hon fick dem från. Tror hon nämnde Anna-Lisa Danielsson som också
finns med på bild i bildgalleriet med en schäferhund. Margareta (Greta) Karlsson är en oerhörd källa
du säkert kan få fram lite mer ur, hon har telefon 0455-339097. Hon blir nog också glad att få höra av
dig. Det var hon som talade om för mig att pojken heter Göte på bilden. Har själv bara träffat Klara och
hennes syster Greta hemma hos mina föräldrar någon gång på 1960-talet, roligare tanter fick man leta
efter.
Hör gärna av dig igen.
Med vänliga hälsningar
Jan-Anders

From: britt-marie söderberg
To: Jan-Anders Månsson
Sent: Monday, November 02, 2009 8:26 PM
Subject: Re: sandasmen

Jan-Anders
Du kan tro att jag blev glad för svaret! OJ, måste smälta allt det här. Ja den lilla gossen på
bilden är min pappa.
Om Du visste vad jag, min bror och syster har letat.
Naturligtvis kommer jag / vi att försöka hålla kontakten.
mvh Britt-Marie Hamnevik Söderberg
Torgvägen 8
61013 Lotorp
--- Den mån 2009-11-02 skrev Jan-Anders Månsson <jananders.m@telia.com>:
Från: Jan-Anders Månsson <jananders.m@telia.com>
Ämne: Re: sandasmen
Till: "britt-marie söderberg" <brisod710@yahoo.se>
Datum: måndag 2 november 2009 20.47
Britt-Marie!
Har precis talat med faster Margareta (kallas Greta), hon undrar om du menar Götes halvsyster Elin i
ditt mail? Tydligen hade Göte en halvsyster som hette Elin. Göte bodde rätt ofta hos sin mormor och
morfar i stenstugan enligt Greta.
Roligt att vår släkthemsida fått sådan betydelse i förskingringen, jag skapade den efter en släktträff
eftersom jag bara hade ett foto av min farmor och farfar, Anders och Karolina.
Min farmor Karolina var ju då en halvsyster till Klara, Götes mor. Kan berätta att de släktfakta som
finns under Kerstin och Nils O fick jag av en herre som kom och gick förbi en lördagseftermiddag när
jag stod och tvättade bilen på garageuppfarten. Så kom han fram lite försynt och frågade om jag visste
att jag hade släkt på Öland? Ja, sa jag, i alla fall vet jag att jag haft släktingar där. Då berättade han att
hans fru var släkt till dessa på "andra hållet"? Jag bad honom kolla om han kunde få fram lite fakta
och han kom tillbaka efter två veckor med en kopia av baksidan på ett sånt där ovalt släktfoto. Där
stod de födelsedata och namn som finns på Kerstins individsida, visst är det märkligt ibland?
Jag tog mod till mig och pratade med någon av släktingarna i Grönhögen, Degerhamn på Öland.
Erling Petersson tror jag att det var, han hade haft en byggfirma och äger en stugby på golfbanan där.
Hoppas du kommer vidare och att ni kommer på nästa släktträff när det nu blir, vi har haft en sådan i
sommar.
Mvh Jan-Anders
----- Original Message -----

Jan-Anders!
Pappa Göte hade en halvbror Carl David1922-1981 och halvsyster Elin Elise Linnea 19241986, det är vad jag och mina syskon vet. Har också info om deras resp. makar och barn
(mina kusiner)
Göte flyttar 1925 från Åby till sina morföräldrar i Stenstugan (bilden) vid kyrkan i Sturkö.
Han skrevs på den adressen.

Därifrån flyttar han sen 1929, 9 år gammal, vart är ännu okänt. Han försvann i arkiven och
kom tillbaka 1947. Finns inget i arkiven som säger att han flyttade hem till sin mamma Klara,
halvsyskon och fosterpappa Karl Viktor Svensson 1873-1948.
När jag skrev om mig, bror och syster i mailet så är det Götes kända barn, jag f 1953, min bror
Kjell f 1951 och min syster Maja (Elsy-Maj) f 1957.
Trodde ett tag att det var för sent att få någon muntlig information om pappas tidiga liv. Men
ser i Ditt mail att det fortfarande är möjligt. Gäller bara att hitta rätt sida.
Naturligtvis kommer jag och mina syskon att göra allt för att kunna vara med på en träff.
Tack ännu en gång för all info.
mvh Britt-Marie

